
Referat af lokalrådsmøde mandag 19. sep. 2016 
 
Til stede Vagn Brostrup, Jørgen  Krogh, Gerda Holm, Ole Dahl, Ejvind Svejstrup, Peter Sehested.  

Afbud fra Susi Lyngholm. 

 
 

Pkt. 1.  Referat godkendt. 
 

Pkt. 2   Dagsorden godkendt. 
 

Pkt. 3.  GAU.  Ole refererede fra mødet mellem administrative medarbejdere fra Silkeborg Kommune og 
Steen Andersen fra Gau ApS samt repræsentant fra Arkitema. Kommunen vendte fingeren nedad med 
hensyn til økonomisk bistand til igangsætning af Natur by Gjern til markedsføring af Gjern med forhåbning 
af yderligere bosætning. Der blevet givet accept til at gå videre på den politiske side.  

Senere har der været afholdt møde med Poul Dahl – her er der mere optimisme at spore. 

Projektet med info skærme er på trapperne. 

Der er lavet aftale med Mogens Knudsen, gennem ham er der søgt penge i Erhvervsstyrelsen til udvikling af 
en klynge af turismevirksomheder i Gjern. 
 

Pkt. 4.  Kommunens pris for årets lokalområde. 

Gjern Lokalråd ønsker at indstille Gjern Natur til prisen. Jørgen & Vagn  udarbejder indstilling. 

Husk frist for indstilling 5 oktober 
 

Pkt. 5   Ønsker til ændringer / justeringer af buskøreplaner  i Midttrafik.  Ole undersøger om der er lagt op 
til ændringer. 
 

Pkt. 6   Udvalg for samskabelse om lokalområder med kant. 

Repræsentanter fra GAU deltager i møde på Silkeborg bibliotek.  Møde dato onsdag 21 sep. 
 

Pkt. 7   Opfølgning af vedligehold af de off. arealer i Gjern midtby.  Vagn følger op. 
 

Pkt. 8   Korte meddelelser siden sidst. 

Ejvind har indstillet vågekonerne til Sunheds- og forebyggelsesudvalgets ”Frivilligpris for 2016”. 

Kommunen ønsker lokalrådets prioritering af cykel tiltag i Gjern. Det er fortsat en forlængelse af cykelstien 
fra Herredsvejen frem til skolen der skal arbejdes for. Endvidere sikre cykelveje/stier i hele byen Gerda  
(Vagn) indstiller til kommunen. 

Teglværksgrundens færdiggørelse skrider (meget) langsomt frem. Kommunen har overset, at eksisterende 
lokalplan vedr. bolig- erhverv (industrigrund) for området først skal ophæves!!!  

Ole & Vagn har deltaget i møde angående integration af flygtninge i lokalområder. (pt. har Gjern 8 
flygtninge). 
 

Pkt. 9   Nyt fra kommunale udvalg. - Intet der vedr. Gjern 
 

Pkt. 10  Pr – Stafetten. - Der deadline til næste nummer 7 nov. 
 

Pkt. 11  Dagsordenpunkter til næste møde 24 oktober 2016.  Sædvanlige 
 

Pkt. 12 Eventuelt.     Intet  

 

 Referent  Peter Sehested 


